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LKF saatis meelde- 
tuletuse 24 700 
kindlustamata  
sõiduki kohta
Kui liikluskindlustuse kohustus 
jääb täitmata, tekib liikluskind-
lustus automaatselt sundkindlus-
tusena. Eesti Liikluskindlustuse 
Fond (LKF) on tänavu nelja kuu-
ga saatnud 24 700 meeldetuletust 
automaatse liikluskindlustuse ra-
kendumise kohta ning seda on 12 
protsendi võrra rohkem kui mul-
lu samal ajal.

LKFi juhatuse liikme Lauri 
Potsepa sõnul on muret tekitav, 
et nelja kuu jooksul on ligi 25 000 
autot, mopeedi, traktorit, haagist 
või muud sõidukit jäetud kind-
lustuseta. „Hoolimata sellest, et 
liikluskindlustus on kohustuslik, 
kasvab nende inimeste hulk, kes 
jätavad liikluskindlustuse lepingu 
sõlmimata. Automaatne liiklus-
kindlustus on praegu 12 020 sõi-
dukil või haagisel,” ütles Potsepp. 
„Kindlustamata sõiduki sund-
kindlustust tuleb vältida, sest see 
on tavapärasest liikluskindlustu-
sest märksa kallim ja liiklusõn-
netuse põhjustamisel tuleb kanda 
640eurone omavastutus.”

„Autoomanikud arvavad tih-
ti, et neil on liikluskindlustus teh-
tud. Kontrollimisel aga selgub, et 
nad on unustanud seda pikenda-
da. Ärge jätke oma auto kindlus-
tust unarusse, vaid kontrollige se-
da aeg-ajalt,” tegi Potsepp üles-
kutse.

Liikluskindlustuse kehtivust 
on lihtne kontrollida LKFi veebi-
lehel. Samas saab näha, millal on 
sõidukiomanikul sundkindlustu-
se oht. Oma nimele registreeri-
tud sõidukite andmeid saab nä-
ha portaalis eesti.ee. Liikluskind-
lustuse hindu saab võrrelda LKFi 
kalkulaatoris.

Liikluskindlustus on kohus-
tuslik vastutuskindlustus, mil-
le alusel kindlustusselts hüvi-
tab liiklusõnnetuses kannatanule 
kahju selle põhjustaja eest.

Igal liiklusregistris registreeri-
tud mootorsõidukil peab olema 
kehtiv liikluskindlustuse leping, 
sealhulgas on sõiduautod, veo-
autod, bussid, mopeedid, moo-
torrattad, traktorid. Samuti tuleb 
leping sõlmida selliste sõiduki-
te haagistele. Kindlustuslepingu 
sõlmimise eest vastutab sõidu-
ki omanik või selle vastutav ka-
sutaja.

Erandina ei pea sõidukil ole-
ma liikluskindlustust aasta jook-
sul pärast viimase lepingu lõppe-
mist, kui sõidukit ei kasutata ega 
hoita nii, et sellega saaks põhjus-
tada liikluskindlustuse juhtumi. 
Kui lepingu sõlmimise kohustust 
rikutakse, rakendub liikluskind-
lustus automaatselt kindlustama-
ta sõiduki sundkindlustusena.

LKF on liikluskindlustuse re-
gistri pidaja, liikluskindlustuse 
garantiifond, Eesti rohelise kaar-
di büroo ja liikluskindlustuse le-
pinguta sõidukite sundkindlus-
taja. LKF hüvitab registreerima-
ta, sundkindlustusega ja tuvasta-
mata jäänud sõidukiga tekitatud 
kahju. Samuti korraldab LKF liik-
luskindlustuse vaidluste lahenda-
mist liikluskindlustuse lepitusor-
gani kaudu.
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KOBARKOOSTÖÖ ❯ Kümme 
aastat tagasi koondus Võrumaa 
tehnoloogiainkubaatori eestvõt-
misel 12 puiduettevõtet, et kut-
suda ellu reaalselt tegutsev pui-
duklaster.

Aastatel 2009–2010 toimus 
Kagu-Eesti puiduklastri välja-
arendamise projekt, milleks eral-
dati (EL, EAS) 399 000 krooni ja 
2010. aasta oktoobris asutati Ka-

gu-Eesti puiduklaster (Võrumaa 
Teataja 21.10. 2010). Praeguseks 
on klastris 21 puiduettevõtet Võ-
ru-, Põlva-, Valga- ja Tartumaalt 
ning kaks toetajaliiget, kus töö-
tab kokku 669 inimest. Aastakäi-
ve on kasvanud 30 miljoni euro 
piirimaile.

Murekohaks on tööjõud ja 
müügitöö

Klastri liikmete seas korraldatud 
küsitlus näitas, et napib kvalifit-

seeritud tööjõudu ning tõhusta-
mist vajaks turundus- ja müügi-
töö. Ainult 13,2 protsenti vasta-
sid, et suuremaid probleeme ei 
ole.

Töötukassa Võrumaa osakon-
na andmetel langes maikuu algu-
ses töötute arv Võrumaal esimest 
korda alla tuhande inimese, Võ-
rumaa töötute arvuks oli 997.

Võrdluseks, et Valgamaal oli 
samal ajal 976, Põlvamaal 791, 
Viljandimaal 772 ja Jõgevamaal 

467 töötut. Kõige vähem töötuid 
oli Hiiumaal (128) ning kõige 
rohkem Tallinnas ja Harjumaal 
(12 291). Kokku on Eestis töötu-
te arv 31 304.

Võrumaal on näiteks töötu-
na kirjas ka üks doktoriõppega 
inimene, 63 magistri- ja 59 ba-
kalaureuseõppega inimest. Va-
bu töökohti oli Võrumaal esime-
ses kvartalis 359, mullu samal ajal 
399.

Vähenenud töövõimega ini-
mesi on Võrumaal 416 (40,4 
protsenti), Põlvamaal 362 (47,4 
protsenti), Valgamaal 420 (40,5 
protsenti).

Lähitulevik
7. juunil on Tsentrisse oodatud 
kõik robotite huvilised. Siis on 
kavas näidata iseliikuvaid ja nii-
öelda kiiresti õppivaid roboteid, 
mille suureks eeliseks on, et pole 
tarvis rajada kulukaid turvatsoo-
ne.

Sügisel septembris on kavas 
Helsingi ja oktoobris Istanbu-
li reis. Järgmine klastriliikmete 
koosolek on 17. juuni paiku. Lä-
hitulevikus soovitakse keskendu-
da kutseõppe tasemele, finants-
sektori võimalustele, kohtumise-
le Kagu-Eestist valitud saadiku-
tega jne.

Puiduklaster – üksi võib jõuda kiiremini, kuid koos 
jõuab kaugemale!  • 13. mail toimus Tsentris Kagu-Eesti puiduklastri avatud koosolek •

Puiduklastri asutajaliikme Wermo tootmine algas 72 aastat 
tagasi. Praegu valmib pilkupüüdev mööbel 5000 ruutmeet-
ril nüüdistasemel sisustatud pinnal. Pildil on mööbel Elbe, 
mis võlub viimistluse, õhulisuse, väga puhta joone ja disk-
reetsusega.        Foto: WERMO

Kagu-Eesti puiduklastri 13. mai avatud koosolek Tsentris. Pildil vasakul klastri arendus-
juht Hille Lillemägi.           Foto: KALEV ANNOM

Heleri Lakur

TEE-EHITUS ❯ Aprillikuus alustati maan-
teeameti tellimusel Missokülä-Hindsa tee-
lõigu rekonstrueerimisega. Tööde tulemu-
sel muutub teelõik ohutumaks ja liikleja-
tele turvalisemaks, teeäärse võsa eemal-
damisega suureneb muu hulgas külgnäh-
tavus. 

Sügavad löökaugud teedel

Paari esimese nädala jooksul tekitas tee-
lõigu läbitavus palju ebameeldivusi ning 
nurinat tuli siit-sealt. Teede olukord on 
aga praeguse seisuga paranenud. Maan-
teeameti lõuna teehoiu osakonna juht 
Tarmo Mõttus vastas toimetuselt saade-
tud päringule, et liiklejad peavad arvesta-
ma, et võivad tekkida 10–15 minuti pik-
kused seisakud. Ehitustöid tehakse eta-
pi kaupa ja alates olemasoleva katte free-
simisest peab lepingu kohaselt olema alu-
mine asfaldikiht 60 päeva jooksul paigal-
datud. Samuti lisab Mõttus Võrumaa Tea-
tajale antud vastuses, et üldine kiiruspii-
rang objektil on 50 km/h, töötsoonis 30 
km/h ning ametliks tööaeg on kella 8–20, 
vajadust mööda tehakse töid ka nädalava-
hetustel. „Elanikele on ehitusalale jäävate-
le kinnistutele juurdepääs tagatud ja suu-
remate takistuste korral teavitatakse neist 
eraldi,” märgib Mõttus.

Ümbersõite plaanis ei ole

Küsimusele, kas ligi seitse kuud kestvate 
rekonstrueerimistööde käigus võib tekki-
da ka vajadus ümbersõidu kehtestamiseks, 
vastab Mõttus, et teesulgemist planeeritud 
ei ole ja ehitustööd toimuvad pool-poo-

lega meetodil. „Eesmärk on liiklust takis-
tavad tööd teha võimalikult lühikese aja 
jooksul. Teesulgemine ei olnud otstarbe-
kas, sest puuduvad lühikesed ja asfaltkat-
tega ümbersõiduteed. Ümbersõit tulnuks 
teha Võru linna kaudu, mis oleks ümber-
sõidutee teinud ebamõistlikult pikaks ning 
liiklejad poleks seda ümbersõiduks kasu-
tanud,” selgitab Mõttus.

Tööde tegija, ASi Nordecon tee-ehitu-
se tööde juhataja Jürgen Plado ütles Võ-

rumaa Teatajale kohapeal, et nad on töö-
dega väga heas graafikus. „Kuu aega taga-
si, 16. aprillil alustasime freesimisega. Tä-
naseks päevaks oleme kõik välja koorinud, 
uue aluspinna teinud, killustiku sisse ve-
danud, uue freesi peale vedanud ja ma ar-
van, et me oleme väga hästi edasi jõudnud. 
Loodame oma töödega varem valmis saa-
da kui novembriks,” vastas Plado.

Maanteeameti tellimusel toimub 2019. 
aastal riigitee 7 Riia-Pihkva kilomeetritel 

209,195–216,918 asuva Missokülä-Hind-
sa lõigu rekonstrueerimine. Rekonstruee-
ritakse Misso aleviku vaheline kahekilo-
meetrine lõik ja Missoküläst kuni Luha-
maa piiripunktini 7,7 kilomeetri pikkune 
lõik. Ehituse käigus eemaldatakse külg-
nähtavuse parandamiseks võsa, remondi-
takse tee muldkeha, ehitatakse uus dreen-
kiht, kaevatakse ja puhastatakse kraavid, 
remonditakse vanad ja ehitatakse uued 
truubid.

Missokülä-Hindsa teelõigu uueks katteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Misso 
aleviku sissesõidusuundadele ehitatakse suunamuuterajad ehk šikaanid, Misso aleviku lõik valgustatakse, rajatak-
se 1,5 kilomeetri ulatuses jalg- ja jalgrattateid ning rekonstrueeritakse Misso parkla. Paigaldatakse ka uued liiklus-
korraldusvahendid, rekonstrueeritakse bussipeatused, riigitee 2 ristmik kanaliseeritakse tõstetud liiklussaarte abil. 

Missokülä-Hindsa teelõigul käib suurem 
tolmutamine

Foto: AIGAR NAGEL


